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BELASTINGDIENST STOPT TOESLAGEN BIJ CHAVEZ-AANVRAAG PARTNER
Vreemdelingen die een aanvraag doen op grond van Chavez krijgen van de IND verblijfscode 30
toegekend. Volgens de Belastingdienst heeft iedereen met verblijfscode 30 een verzekeringsplicht. Maar
Zorgverzekeraars weigeren een aanvraag zorgverzekering als ‘gerede twijfel’ bestaat of het verblijf
rechtmatig is. Dat kunnen zij doen zolang er geen verblijfsvergunning is.
Maar als de toeslagpartner geen zorgverzekering heeft, stopt de Belastingdienst ook de zorgtoeslag van
de NLse partner.
Zijn er meer die hier tegenaan lopen? Bekijk en reageer op de discussie hier.
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BASISRECHTEN
CRvB: geen recht op crisisopvang want zelfredzaam: terugkerende NLers
Uit deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat zelfredzame Nederlanders geen recht
hebben op een plaats in de daklozenopvang. Het gaat in dit geval om een NLse moeder en dochter die
uit GB terugkomen. De Centrale Raad van Beroep vindt dat zij voorbereidingen hadden kunnen treffen
om te voorkomen dat zij in NL op straat terecht zouden komen. Een vergelijkbare situatie bestaat ook
voor Chavez-zaken. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
RvS: bij intrekken NLerschap vanwege lang verblijf in buitenland moet Unieburgerschap meewegen
Eerder oordeelde het EU-Hof van Justitie dat verlies van het NLerschap ook verlies van het
Unieburgerschap met zich meebrengt, en dat deze consequenties mee moeten wegen bij het
intrekkings-besluit. De Raad van State oordeelt dat het moment van intrekken bepalend is. Zie hier.
RvS: onttrekken aan besnijdenisrisico in Guinee-Conacry mogelijk
Deze Guineese asielzoekster vraagt bescherming tegen het risico dat haar dochter besneden zal worden.
Volgens de Raad van State is dit risico in haar geval klein, omdat ze terug zal keren naar de stad Conacry
waar minder sociale controle bestaat en bovendien een hulporganisatie van de overheid aanwezig is.
Ook zou de moeder zelf in staat zijn om inkomen te verwerven vanwege haar opleidingsniveau. Zie hier.
SvJ&V: ook inburgeringsplicht Turkse nieuwkomers per 2021
Uit jurisprudentie van het EU Hof van Justitie leidt de staatssecretaris af dat zij een inburgeringsplicht
kan invoeren voor Turkse nieuwkomers. Dit zal per 1 januari 2021 gelden, alleen voor nieuwe gevallen.
Ook wordt dan de inburgeringstoets buitenland verplicht voor Turkse gezinsmigranten. Zie hier.
RvS: bewijs nodig dat lager inkomen voldoet voor gezinshereniging
Bij gezinsvorming mag geen standaard-inkomensnorm gesteld worden, maar moet steeds een
individuele afweging gemaakt worden. In dit geval hebben de aanvragers gesteld dat zij geen woonlasten
hebben, maar dit niet onderbouwd. Daarom heeft de IND terecht de aanvraag afgewezen, stelt de Raad
van State. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN?
Debat: A Case for more Migration, 24feb 20u de Balie A’dam
According to renowned writer Suketu Mehta, the West is being destroyed not by immigrants but by the
fear of them. That is why we need a new story, a new narrative. Metha pleas, contrary to popular
opinions, for more migration. Zie hier
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organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet
zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

